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Lokalinis vystymasis ir LEADER programa : ar keičiasi kaimo plėtros 

pobūdis ? 

 



◦ Lokalinio vystymosi sampratos ištakos – tai mokslininkų, centro-periferijos teorijos 
kūrėjų, nagrinėjančių besivystančius regionus, darbai.  

 

◦ Sampratoje daug dėmesio skiriama ir Vakarų Europos kaimo plėtros klausimams.  

 

◦  Atsiranda naujas požiūris, kuriuo pripažįstama vietos gyventojų teisė mokytis ir 
organizuotis siekiant panaudoti specifinius vietos resursus. 

 

 

Ši nauja refleksija atspindi pasipriešinimą valstybės dominavimui ir siekį ieškoti alternatyvių 

socialinių valdymo formų, paremtų gyventojų savivalda, vietos kultūra bei identitetu. 

Vietos plėtros arba lokalinio vystymosi samprata atsiranda paėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje 
 

I-LOKALINIO VYSTYMOSI SAMPRATA IR IŠTAKOS 
 



  
◦  Ekologinio vystymosi judėjimo šalininkai ragina formuojant aplinkos politiką atsižvelgti ne tik į gamtinę 

aplinką, bet ir į socialines struktūras, vietos bendruomenės pajėgas ir poreikius, vietos plėtrai naudoti 
teritorinius resursus. 

 

◦ Endogeninio vystymo šalininkai siekia harmonijos tarp gamtos ir žmogaus bei ieško plėtros metodų, 
kurie užtikrintų socialinę pažangą ir darnų aplinkos valdymą. 

 

◦ Regionalistinių judėjimų šalininkai pasisako už regiono kultūrinį, ekonominį ir socialinį išskirtinumą, 
skatinant lokalines tradicijas ir kultūrą. 

 
 

   

  

 

  

Endogeninis vystymasis „iš apačios į viršų“ (angl. bottom-up) ir socialinių santykių svarba 
teritorinei plėtrai 



 
◦ Valstybės „iš viršaus“ per institualizuotus teritorinius vienetus vykdo viešąją politiką, kurios 

tikslas yra užtikrinti tolygią teritorinę plėtrą ir išvengti atskirų vietovių socialinės bei ekonominės 
atskirties. 

 

◦ Vietos bendruomenių veiklos institucionalizavimas: valstybės bendradarbiavimo ir derybų 
procedūros  su vietos teritorinėmis bendruomenėmis įteisinimas. 

 

Hibridinis vystymosi modelis valstybė/vietos bendruomenė 



 Vietos plėtra yra institucionalizuotas kolektyvinis veiksmas, kuris atsiranda dėl vietos subjektų 
bendradarbiavimo vykdant integruotus ekonominius, aplinkos ir socialinius projektus. 

  Proceso eigoje vietos bendruomenė nusistato savo prioritetus, priklausomai nuo gyventojų poreikių bei 
galimybių pasirenka veiklas ir numato įgyvendinimo resursus. 

  Lokalinis vystymas nėra nauja teorija, bet naujas teritorinės plėtros metodas, kurio centre yra 
geografiškai apibrėžta teritorija ir jos bendruomenė, kurios  nariai tarpusavio bendradarbiavimo 
pagrindu įgyvendina projektą. 

  

Vietos plėtra: principas, pagrįstas socialinio tinklo galimybėmis 
 



 Europos sąjunga lokalinio vystymo modeliu ypač susidomi nuo 9 dešimtmečio. Ispanijos ir Portugalijos, 
šalių pasižyminčių stipria kaimo gyventojų emigracija, įstojimas į EEB skatino ieškoti naujų originalių 
teritorijos plėtros būdų. Vietinio vystymo modelis ypač tiko izoliuotų marginalinių teritorijų plėtrai. 

  10 dešimtmetyje dėl pasikeitusių politinių prioritetų  sumažėja ES institucijų dėmesys ir parama 
lokalinei plėtrai. Tik trys ES iniciatyvos programos (Urban skirta regionų ir miestų plėtrai, EQUAL – skirta 
socialinei ir užimtumo politikai ir LEADER skirta kaimo plėtrai)  remia lokalinį vystymą.  

  Nuo 2003 metų dėl numanomos ekonominės krizės, aplinkosauginių ir energetinių problemų ES vėl 
susidomi lokalinio vystymo modeliu. Naujoji Europos politika iš esmės keičia teritorijų plėtros 
koncepciją ir įgyvendinimo praktiką: nuo centralizuoto egzogeninio modelio pereinama į 
decentralizuotą endogeninį modelį, kuris remiasi lokalinės viešosios politikos įgyvendinimu „iš apačios į 
viršų“ ir įteisina atsakomybės pasidalijimą tarp valstybės institucijų ir pilietinės visuomenės. 

 

  

II-LOKALINIO VYSTYMOSI MODELIS EUROPOS SĄJUNGOS POLITIKOJE 

 



- I KRYPTIS „Žemės, maisto ir miškų ūkio sektoriaus konkurencingumo didinimas“. 
 

-II KRYPTIS “Erdvės valdymas ir aplinkos gerinimas”. 
 

- III KRYPTIS “Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas ir ekonominės veiklos įvairovės 
skatinimas”. 
 

- IV KRYPTIS „LEADER metodo įgyvendinimas“. 

 

 

 

 

Kaimo plėtros 2007-2013 m. kryptys ir prioritetai 



 Moksliniam tyrimui buvo pasirinkta 2007–2013 metų laikotarpio ES LEADER programa, kuri 
kaimiškosiose teritorijose įdiegia naują lokalinį vystymo modelį, skatinantį vietos iniciatyvas ir 
partnerystę įtraukiant bendruomenės, verslo ir valdžios atstovus.  

 Tyrimo tikslas yra išanalizuoti, kaip Lietuvos socialiniai bei ekonominiai vietos subjektai „priima“ 
europinį teritorijų vystymo modelį. Programos dalyvių (valdžios atstovų, verslininkų ir nevyriausybinių 
organizacijų) gebėjimai naudotis ir interpretuoti programą lemia teritorinį vystymą ir gali keisti lokalinį 
valdymo modelį. 

 

  

III- LEADER PROGRAMOS, KAIP ES LOKALINIO VYSTYMOSI PRIEMONĖS,  

ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE 

 



 Programą įgyvendina partnerystės vietos veiklos grupės. Vietos veiklos grupė (toliau – VVG) – tai 
savanoriškai susibūrusių asmenų grupė (juridinis statusas – asociacija), kurioje oficialiai sprendimų 
priėmimo teisę turi valdyba. 

 VVG tyrimo tikslas – suprasti, kaip formuojasi dalyvių partnerystės sistema, kokie ryšiai juos jungia ir ar 
ši ryšių struktūra gali turėti bendrą, o ne atskirų jos narių, tikslą ir naudą įgyvendinant LEADER 
programos vietos projektus. 

 Analizuodami partnerystės struktūros (VVG) formavimąsi nagrinėjome grupės dydį, sudėtį ir narių 
socialinio tinklo ryšius.  

  

Vietos veiklos grupių formavimosi būdai: nuo administracinių reikalavimų iki vietinės adaptacijos 

 



 Programos taisyklės iš anksto numato būtiną partnerystės grupės struktūrą (atstovavimas valdžios, 
verslo ir socialiniam sektoriams). Lietuvoje valdybą turi sudaryti ne mažiau kaip 50 % socialinių 
ekonominių partnerių ir ne daugiau kaip 25 % valdžios bei ne daugiau kaip 25 % verslo atstovų. 

 Realiame gyvenime vietos subjektai sugeba pritaikyti oficialias programos taisykles prie savo teritorijos 
politinės ir socioekonominės sistemos, sudarant „neoficialią“ valdybos struktūrą. 

  

Vietos veiklos grupių formavimosi būdai: nuo administracinių reikalavimų iki vietinės adaptacijos 

 



Valdžios 

sektorius 

Socialiniai 

ekonominiai 

partneriai 

Verslas 

Oficialus atstovavimas 1 5 2 

Neoficialus atstovavimas 1 6 1 

Oficialus ir neoficialus trijų sektorių atstovavimas Joniškio VVG valdyboje (pagal narių skaičių) 

 

Valdžios 

sektorius 

Socialiniai 

ekonominiai 

partneriai 

Verslas 

Oficialus atstovavimas 2 5 2 

Neoficialus atstovavimas 6 6 1 

Oficialus ir neoficialus trijų sektorių atstovavimas Ignalinos VVG valdyboje (pagal narių skaičių) 

 

Vietos veiklos grupių formavimosi būdai: nuo administracinių reikalavimų iki vietinės 

adaptacijos 



 

  

Ignalinos VVG socialinis tinklas ir centriniai grupės veikėjai 



 

  

Joniškio VVG socialinis tinklas ir centriniai grupės veikėjai 



Projekto 

vykdytojai 
Projektų skaičius Suma (Lt) Biudžeto dalis  

(%) 
Kaimo 

bendruomenės 
41 3 482 615 58 

Parapijos 4 851 872 14 
Įmonės 9 1 168 141 19 
Regioninis parkas 5 209 079 4 
Kita 2 321 720 5 
Iš viso 61 6 033 427 100 

LEADER programos dalyviai ir vietos projektai Joniškio VVG 

 



Projekto 

vykdytojai 
Projektų skaičius Suma (litais) Biudžeto dalis  

(%) 
Savivaldybė 33 3600643,91 65,4 
Kaimo 

bendruomenės  
21 1100864,74 20,0 

Įmonės 11 348514,32 6,3 
Savivaldybės 

institucijos 
7 188777,67 3,4 

Nacionalinis parkas 2 51388,8 0,9 
Parapijos 3 215249 3,9 

LEADER programos dalyviai ir vietos projektai Ignalinos VVG 

(1-6 kvietimai) 



LEADER programos vykdymo įvairovę lokaliniu lygmeniu lemia: 

• vietos veikėjų patirtis vykdant lokalinio vystymo projektus; 

 

• teritorinis kontekstas: socioekonominės sąlygos, vietos bendruomenės 

socialiniai ryšiai, politinis vietos elitas, materialinių ir žmogiškųjų resursų 

bei infrastruktūros išvystymo lygis; 

 

•  vietos politinio elito aktyvumas ir jų požiūris į lokalinių problemų 

sprendimą. 

 

 

 

 

 

 



Dėkoju už dėmesį 

Juodeikių kaimo bendruomenės namai 
Gaižaičių kaimo bendruomenės projektas 

Joniškio VVG  Žagarės regioninis parkas – Joniškio VVG aktyvus narys 


